MAANDMEMO maart 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wat was het heerlijk om twee weken geleden de school weer te kunnen
openen om de leerlingen weer te mogen ontmoeten. Helaas gooide de
sneeuw de eerste dag wat roet in het eten, maar de dag daarna konden
we de leerlingen eindelijk weer zien. Wij willen u hartelijk danken voor uw
begrip en uw flexibiliteit bij het snel moeten schakelen toen zondagavond
het bericht kwam dat de school nog een dag langer dicht bleef. Bij zowel
de leerkrachten als de leerlingen heb ik de afgelopen twee weken gemerkt
dat het samenzijn binnen een groep echt iets is wat tijdens de lockdown
werd gemist. Laten wij hopen dat er dan ook geen derde sluiting meer
komt en we nu de draad weer goed kunnen oppakken. Hartelijk dank voor
de vele lieve berichten die wij hebben ontvangen over de wijze waarop wij
het thuisonderwijs vorm hebben gegeven. Toch willen wij nogmaals
benadrukken dat wij dit niet hebben kunnen realiseren zonder de hulp van
alle ouder(s) en verzorger(s).
Nu na twee weken onderwijs is vanmiddag na een feestelijke ochtend de
voorjaarsvakantie gestart en hoop ik dat iedereen een heerlijke week zal
hebben en zien wij iedereen graag weer over een week!
Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten
Rapportmappen
Op vrijdag 12 februari kregen de leerlingen het eerste rapport van dit
schooljaar mee. Alle leerlingen hebben hiervoor een bewaarmap gekregen
die alle schooljaren zal worden gebruikt. Deze map mag u thuis bewaren
tot aan het volgende rapport. Tegen die tijd krijgt u via de leerkracht de
oproep om de rapportmap weer mee naar school te geven.
Carnaval
Gelukkig hebben we ondanks alle corona maatregelen toch
nog een geweldig feest kunnen vieren in alle afzonderlijke
klassen. In de onderbouw waren alle kinderen prachtig
verkleed, ze hebben genoten van de polonaise die ze toch nog
even op het plein konden lopen. In de kleutergroepen hebben
ze allerlei carnavals-spelletjes gedaan en zochten ze naar 5
verschillen op de foto's van de verklede juffen.
In de onderbouw hebben de leerlingen genoten van het
verhaal van de Gruffalo, wat verteld werd door 12 verschillende juffen.
Het was soms nog best lastig om te ontdekken welke juf het was!
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In de bovenbouw konden de kinderen luisteren naar De Gouden
Kokosnoot wat werd voorgelezen door alle andere verklede juffen en
meesters. In de klas werden leuke activiteiten gedaan!
Van de ouderraad hebben we nog een heerlijk zakje chips en limonade
gekregen! Al met al een gezellige ochtend als afsluiting voor de vakantie.
Leerlingenraad
Op KBS Franciscus werken wij met een leerlingenraad, waarbij de
leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 vertegenwoordigt zijn. De leerlingen die
zitting hebben in de leerlingenraad zijn gekozen uit- en door de leerlingen
van de groep. De leerlingenraad heeft als doel:
● Leerlingen mee te laten denken en praten over zaken die hen
aangaan op school.
● Leerlingen leren een positief kritische en constructieve houding aan
te nemen.
● Leerlingen ervaren dat zij een vertegenwoordiger kunnen zijn van
hun klas naar de schoolorganisatie.
● De leerlingen krijgen een grotere betrokkenheid en
verantwoordelijkheidsgevoel m.b.t. de school.
● Leerlingen leren wat er komt kijken bij een vergadering
(overleggen, discussiëren en samenwerken).
De notulen van de vergadering worden altijd besproken in de klas en
opgehangen op het prikbord van de leerlingenraad. De eerstvolgende
vergadering van de leerlingenraad is op maandag 8 maart.
Studiedag team
Op dinsdag 9 maart is er weer een studiedag van het team. Gedurende
deze studiedag zullen de leerkrachten van de kleutergroepen zich verder
ontwikkelen op het werken in hoeken, waarbij de leerdoelen op een
aantrekkelijke wijze worden aangeboden binnen de hoeken. In de middag
zullen zij aan de slag gaan met de verdere ontwikkeling van het
leerlingvolgsysteem van de kleuters.
De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 zullen verder gaan met de
implementatie van eigenaarschap en kijken naar een werkwijze waarbij
meer creatieve talenten van leerlingen kunnen worden aangesproken.
Kanjerweek vervalt
In de week van 15 maart staat de Kanjerweek gepland. Vanwege de
eerdere sluiting van de school zijn de Cito toetsen verplaatst en dit valt in
de periode waarin de Kanjerweek gepland staat. Daardoor gaat de
Kanjerweek helaas niet door. In de klassen wordt er uiteraard wel
aandacht besteed aan Kanjerlessen.
Medezeggenschapsraad (MR)
Door de Medezeggenschapsraad (MR) worden leerkrachten en ouders
betrokken bij het beleid van de school. In de MR zitten drie leerkrachten
(Mirella Smids, Michelle Taal en Joyce de Groot) en drie ouders (Leonie
Oude Essink, Kostis Papadopoulos en Annemarie Degen).
De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school.
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De MR behandelt in principe geen individuele kwesties, maar wel
aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. De volgende
vergadering is donderdag 19 maart. De notulen van onze vergaderingen
zijn te vinden op de website van de school. Heeft u vragen, ideeën,
suggesties, zaken waartegen u aanloopt of die u liever anders ziet? Laat
het ons weten via mr@kbsfranciscus.nl of spreek één van ons aan op het
schoolplein.
Jarige personeelsleden in maart:
● Meester Michiel
● Juf Joyce

maandag 8 maart
dinsdag 16 maart

Van harte gefeliciteerd! Een fijne dag en nog
vele gezonde jaren toegewenst!

AGENDA
maandag 1 maart
maandag 8 maart
dinsdag 9 maart
maandag 15 - 19 maart
donderdag 18 maart
vrijdag 19 maart
donderdag 25 maart
maandag 29 maart

Vandaag gaan de schooldeuren weer, op de
aangepaste tijd, open na hopelijk een heerlijke
vakantie
Vanmorgen is de 3e vergadering van de
leerlingenraad dit schooljaar.
Vandaag heeft het team een studiedag, alle
leerlingen zijn vrij.
Afname Cito toetsen groep 3 t/m 7?
Vanavond heeft de OR en MR haar vierde
vergadering van het schooljaar.
Onderbouwdag, de kleutergroepen 0-1, 1-2a
en 1-2b zijn vandaag vrij.
Vanavond heeft de GMR haar vierde
vergadering van het schooljaar.
Verkeersexamen theorie groep 7
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